
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
ONDRASZEK w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. I Maja 47

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

A. Wypełnia opiekun ustawowy dziecka.

1. Dane dziecka:
a) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...…………………………………
b) data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………...……………………………
c) miejscowość: …………………….………….. kod pocztowy: ………………………………………………….

ulica: …………………………….… numer domu: …….. numer mieszkania: ………..………………….
d) nazwa szkoły i adres: ………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dane opiekuna ustawowego:
a)   imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...…………………………………
b) miejscowość: …………………….… kod pocztowy: ……………………………………………………………

ulica: ……………………........……….… numer domu: ……...........numer mieszkania: ……………

3. Dane kontaktowe:
a) telefon kontaktowy: 1)…………………………………...….2)………………………………………………….
b) adres e-mail: 1)……………………………...…………2)…………………………………………………………….

4. Oświadczenie o przystąpieniu :

Proszę o przyjęcie mojego dziecka/podopiecznego do Uczniowskiego Klubu Sportowego Ondraszek 
Bielsko-Biała.
Jednocześnie oświadczam że:
- zobowiązuję się do przestrzegania statutu UKS Ondraszek Bielsko-Biała, Regulaminu sekcji 
pływackiej oraz uchwał i postanowień władz klubu;
- stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego nie powoduje przeciwwskazań do uczestniczenia 
w zajęciach nauki, doskonalenia pływania i współzawodnictwie sportowym;
- zobowiązuję się do regulowania w terminie składek i opłat z tytułu członkostwa mojego dziecka 
w klubie;
- zobowiązuję się do zapoznawania się z informacjami publikowanymi na stronie 
www.uksondraszek.pl i klubowym Facebooku

                 ….......................…………………………….. 
                              data i miejscowość     

………………………..……………………………...                       ……………………….……………………………...
    Podpis dziecka                                                               Podpis opiekuna prawnego dziecka
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http://www.uksondraszek.pl/


                                                                                                                              
 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystanie  danych  osobowych  moich  i  mojego

dziecka  .........................................................................  przez  Uczniowski  Klub  Sportowy  Ondraszek  

z siedzibą w Bielsku-Białej w związku  z działalnością statutową klubu.

Wyrażam  również  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  

w materiałach dotyczących działalności klubu (zdjęcia, filmy, publikacje o charakterze informacyjnym 

i promującym).

Oświadczam,  że  zostałam(em)  poinformowana(y)  o  przysługującym  mi  prawie  dostępu  

do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie

sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

________________________
                                                                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna

Dziecko będzie uczęszczać na zajęcia na pływalni  Aqua/ Troclik*.

* niepotrzebne skreślić

                                                                                                           

B. Wypełnia Zarząd.

Niniejszym stwierdza się przyjęcie w poczet uczestników szkolenia.

                                                                                                          Prezes

                                                                                              ...……………………………………………..
                                                                                                  imię, nazwisko, data i podpis
                                                                                                          

                                                                                                          Wiceprezes

                                                                                              ...……………………………………………..
                                                                                                  imię, nazwisko, data i podpis
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